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 םלועב 1 רפסמ םיבשחמה תינרצי איה ((00חוק86 (סתוקווטז 6 ססזגוסח) םיבשחמ קאפמוק

 הנורחאל הגזמתה קאפמוק ."סזוטח6 תמישר יפ-לע םלועב תולודגה תורבחה 100 לע תינמנו

 1997 תנשב העיגה תורבחה לש תבלושמה ןתסנכה רשאכ ,םדנטו לטיגיד םע

 הל שיו םלועב תונידמ 100-מ רתויב םיכמתנו םירכמנ קאפמוק ירצומ .רלוד דראילימ 3777 -ל

 .המעטמ םישרומ םיציפמו קוויש יפתוש לש הפנע תשר

 .בחר יוסיכ

 ינוגרא בושחמ תונורתפ ללוכ ,םיתורישו תונורתפ ,הנכות ,הרמוח תקוושמו תחתפמ קאפמוק

 םיינחלוש םיבשחמ ,תרושקתו תותשר ירצומ ,םייטירק םיקסעל לשכ-לא תונורתפ ,םיליבומ

 .םייתיב םיבשחמו םידיינו

 .1 'סמ

 ,זאד תונורתפ ,םיתרש ,םיגצ ,םיישיא םיבשחמ תקפסאבו קווישב ןושארה םוקמב תבצינ קאפמוק

 תוכרעמ רתוי .םיקסעל יטירק בושחימו םישמתשמ יבורמ ןוסחיא תונורתפ ,טיב-64 בושחימ

 ןושארה םוקמב תבצינ םג קאפמוק .רחא ןרצי לכ לש רשאמ ,טנרטניאל תורבוחמ התרצותמ

 .תוחוקלה ןוצר תועיבשבו תורישב

 .תוכיא

 .הדסווה םוימ הרבחה לש ךוותה ידומעמ ,תוכיאל תרשפתמ יתלב תובייוחמ קאפמוקל

 םייקסע םילהנו תוינכות םודיקב םיבשחמה תיישעתב הליבומה הרבחה םג איה קאפמוק

 .הביבסל תודידי לש

 :טושפ אוה קאפמוק לש ןוזחה

 .רתוי בוט דובעי בושחימהש ךרד אצמת קאפמוק ,םיבשחמ םע םידבוע םישנא וב םוקמ לכב

 חותיפב קאפמוק תלגוד ןכל .רתוי בר ךרע ול איבהל התרטמו זכרמב חוקלה תא המש קאפמוק

 םע היצרגטניאו תויגטרטסא תויופתוש לע קזח שגד םע ,תויטרדנטס תויגולונכטב שומישבו
 ,טנרטניאה םוחתב םג הישמתשמל הבר המצוע תנתונ קאפמוק .הנכותה םלועב םיליבומ םיפוג
 .בושחימה תונורתפ לש תללוכה תולעה תתחפה ךות

 ,םדנטו קאפמוק ,לטיגיד לש תוקודבהו תומדקתמה תויגולונכטה תולוכיה תא תבלשמ קאפמוק
 קסעה ךרד ,יתיבה שמתשמהמ לחה - ילארשיהו ימלועה חוקלה רובע המצוע ברו ףיקמ ךרעמל

 .רתויב לודגה ןוגראל דעו ,ןטקה

 :ראשה ןיב ,ללוכה רתויב בחר םירצומ ןווגמ קאפמוקל

 םדנט חותיפמ לע-יבשחמ = 65 תונולח יססובמ די ףכ יבשחמ <

 8 5107886\ש0זא% ןוסחא תוכרעמ < תק חו תפשממ םידיינ םיבשחמ =
 ,סז6זדיגז. שאז]א - הלעפה תוכרעמ < קוס תרדסמ םיישיא םיבשחמ <

 ןאסת5וסק ,0 קח 15 ,\וח60 א םינוש םיגוסמ םיגצ <
 טנרטניאה רעשו ליבומה שופיחה עונמ < = םידבעמ תובורמ תויעוצקמ הדובע תונחת <

 תונכות לס ללוכ ,]וה\( וו חוקה זסצושחוג םינטק םיקסעל םיתרש <
 :אסוהחש6-ל תומילשמ תונכות < 0 סוגת םימוגראו םייתקלחמ םיתרש <

 ו לטניא יססובמ
 1/10צ%הטומש 6: (0011ג00זה11סח-ל טיב-64 אפלא יססובמ םיינוגרא םיתרש =

 ללוכ הנעמ ןתמ לש היגטרטסאל סיסבכ ,בושחימ תונורתפב הליבומה הרבחה איה קאפמוק

 .תוחוקלה יכרצל

 םייכנא תונורתפ קפסל וא ,הכומנ תולעב םיזורא "םייבחור" תונורתפ קוושל תעדוי קאפמוק

 עויסב םיתעל ,םיליבומה תונורתפה תא ךל וקפסי קאפמוק יחמומ .ךיתושירדל קוידב םידעוימה

 םיינורטקלא םירסמ ,ינורטקלא רחסמו טנרטניא :ןוגכ ,םימוחת לש בחר ןווגמב ,קוויש יפתוש

 םינותנ ינסחמו 6 (6ג11 66ח16ז) ,(םק) םיינוגרא םיבאשמ לוהינ ,תיפותיש הדובעו

 .([כה1ב \\/הז60₪86)

 .אלמ תורישו-העמטה -הנכות-הרמוח ןורתפ קאפמוקב לבקת הלא םימוחתמ דחא לכב

 .ךוובעו ךלש לודגה ןורתיה אוה קאפמוק תוריש

 תוססבתה םע .תימואלניב ףאו תיצרא השירפב ינרצי בר תוריש ,תקפסמו קפסל הלוכי קאפמוק קר

 תא תקפסמ קאפמוק .תוריש יצורעו יפתוש תלעפה ךותו רתויב הבחר תימצע עדי תיתשת לע

 .טפוסורקימ ירצומל תוריש ןכו הירצומל תוירחאהו תורישה תרגסמ תבחרהל תוריש רצומ ,( 6

 תורבחו וקסיס תרצותמ ללוכ ,םינוש םיגוסמ בושחימ תוכרעמל הירטמ יתוריש תקפסמ קאפמוק

 ,80%106%% 610004] תויטירק תוכרעמל תוריש ללוכ קאפמוק יתוריש לס .תורחא תובר

 ןורתפ היתוחוקלל קאפמוק תקפסמ ,ןכ ומכ .ההובג המרב תונימז תחטבאל ,ןועשל ביבסמ ןתינה

 הפוריאב ןושאר םוקמב התכז לארשי קאפמוק יכ אלפ הז ןיא .2000 תנשל םהיתוכרעמ תומיאתל

 סטופסטזסוחַא ,םיטקייורפ לוהינ יתוריש קאפמוק תקפסמ ןכ .תוחוקל ןוצר תועיבש ירקסב

 .תוכרעמ בולישו

 .דואמ הברה

 קאפמוקו היישעתה יליבומ םע תויופתוש לש תוינידמב תימלועה קאפמוק תלגוד ,החותפ הרבחכ

 ,טפוסורקימ ומכ תוליבומ תורבח םע תויקסע תויופתוש .הבר החלצהב היתובקעב תכלוה לארשי

 ונלש הרמוחה ירצומ לש האלמ היצזימיטפואל תואיבמ ,תורחאו 64 ,547 ,84/גא ,לקרוא ,לבונ

 יבאשמ לש (160) תללוכה תולעבה תולע תתחפהלו הלא תורבח לש תוימושייה תונכותה םע

 .ךנוגראב עדימה תוכרעמו בושחימה

 יושממל ימלועה הלועפה ףותיש תא תושוע ,ץראב הלא תורבח םע ונלש תויקסעה תויופתושה

 .2000 תנש תארקל םדקתמ בושחימ לש תונורתיה לכ תא ךל תואיבמו ,ךרובע

 םה קווישה יצורע .םלועבכ ץראב ,רתויב הפנעהו הלודגה קווישה יצורע תשה הנשי קאפמוקל

 היצרגטניאו םירצומ תקפסאב ,םהיכרצ תרכהב ,היתוחוקל לומ קאפמוק תדובעב םייזכרמ םיפתוש

 .תכרעמה ייח ךרואל הכימתו םיתוריש ןתמבו תונורתפ לש

 :דואמ טושפ

 ךרד תרבוע וז הרטמ שומימל ךרדה .םלועב הבוטה םיבשחמה תרבח תויהל קאפמוק לש התרטמ

 תועקשהלו תורפושמ תויסנניפ תואצות ,ליבומ קוש חתנל איבתש ,תותוקלה ןוצה תועיבש תרבגה

 .ברימה תא היתוחוקלל תתל קאפמוק לכות ךכ קר .תוינשדח תויגולונכטב תופסונ

 .ךילע תבשוחש הרבחה .קאפמוק בושחת



 םידיינ םיבשחמ

 הנועה רתויב בחרה םידיינה םיבשחמה וק קאפמוקל
 .םיעוציב וא תושימג ,ריחמ :ךרוצ לכל

 םע ,0חוקְו /\זחוה6ג 0

 ,דחוימב קדו 'ץניא 14 ךסמ
 לש תינכדע היגולונכט בלשמ
 תא קפסמו לטיגידו קאפמוק
 רתויב םיהובגה םיעוציבה
 .םידיינ תוחוקלל

 די ףכ יבשחמ

 יססובמ ,דיינה בושחימה םוחתב ןורחאה שודיחה
 ינכרצה קושל ןהו ינוגראה קושל ןה םימיאתמ ,תונולח
 תולקב השיג דרשמל ץוחמ םידבועל םירשפאמו

 ₪ בשחמ ,00חק4] 0-20 .תוחונבו
 רוביח רשפאמ ,ינועבצ די ףכ
 טנרטניא תועצמאב תשרל

 תוירושיקו ירלולס וק וא

 .םיידרשמ םימושייל

 םיינחלוש םיבשחמ

 םיינחלושה םיבשחמה קוש תא הליבומ קאפמוק

 םימדקתמ םירצומ םע
 ,םיעוציב םיקפסמה
 םיריחמב ,תוכיאו תונימא
 .רתויב םייתורחתה

 ןתינה זראמב דייוצמו
 תינחלוש הרוצת ןיב יונישל

 .ראואט תרוצתל

 םינטקומ םיינחלוש םיבשחמ

 אלל תנטקומ הרוצת טוקו כט%%קזס 3א 5
 לוהינ תונוכת .תיגולונכטה תונכדעב העיגפ
 תורישל לק ,הכומנ לועפת תולע ,תומדקתמ
 .הקוזחתלו

 .םילודג םינוגראל דחוימב םיאתמ

 | | דייוצמה ("טחוק [כט3%קזט ל

 1 םיאתמ ,?שחווטחו 1[ דבעמב

 / ' - םילודגו םינטק םיקסעל

 ירצומ
 לרחבנ

 םיגצ

 םיגצה תיקפס איה קאפמוק
 עציה הל ,םלועב הליבומה

 לכמ ההובג תוכיאב םיגצ
 חלפ לכל םינימזה ,םילדגה

 60008 151450 .קוש

 חוטש 'ץניא 14.5 ךסמ
 .ינשדח בוציעב

 608 /101.וגח1 לטניא יתרש

 םויה דע הרכמו םיתרשה קושב הליבומ ,קאפמוק
 תוכזב תאז ,לטניא יססובמ םיתרש ןוילימ ינשמ רתוי
 תולעב ,תוהובגה לוהינה תולוכיו תונימזה ,םיעוציבה
 .םילודגכ םינטק םינוגראל תילמיטפואה תללוכה

 ססובמ 6046 ץזסוגחו 0

 תלוכיו םיהובג םיעוציב לעב חוט 1[ = * ₪\3 :
 תוריתי תונוכת ,םידבעמ 2-ל דע הבחרה [

 .תומדקתמ תוילוהינו +

 ידבעמ ססובמ (טחוקהף ז01.וגחו 0

 8-ל דע לודיג רב ,שחווטחו 1[ א(6סח

 תודירשו הבחרה תלוכי לעב ,םידבעמ

 רבחל ןתינ .םייטירק םימושייל ההובג

 .לוכשא תרוצתל םיתרש רפסמ

 אפלא יתרש

 תייגולונכט לע תססובמה אפלא יתרש תחפשמ
 הקינעמ ,םלועב ריהמה דבעמה בבש לעו טי 4
 תויורשפא ,םילועמ םיעוציב ןוגריאל

 אלל םיעוציב/תולע יסחיו החימצ

 דבעמ לש הרוצתב םיעיפומ .תורחת

 ןעמל םילגוסמו םידבעמ 14 דע דחא

 םיצירמ .ןורכיזב תורישי .ב"ג 28 דע
 ,\וח6סיו'פ \1 הלעפה תוכרעמ שולש

 .סקטחא15 -ו פ101דג טאוא
 דע םע 608 4 1קווג8טטז 0

 םיעוציבב בושחימל ילאידיא ,םידבעמ 4

 ,יעדמ בושחימ ,םינותנ תיירכ ומכ םיהובג
 .טנרטניא תרשכ שומישלו תבשחוממ היצמינא

 6 קת
 ו זבוס ווב ו

 ןוסחא ירצומ

 תקפסמ קאפמוק לש ןוסחאה ירצומ תחפשמ
 ללוכ ,םישימגו םיחותפ םינותנ ןוסחא תונורתפ
 םינוש םיחפנב םיקסיד ,8.410 תייגולונכטב תוכרעמ
 תולעופה םינותנ יוביגל תומדקתמ תוכרעמו

 .תינשדחה ₪17 תייגולונכטב
 םוקמה תא םיספותה ("טוחוקט 5וטחג86\%טזאא ירצומ

 יעצמ לע םילעופ ,ןוסחאה םוחתב םלועב ןושארה
 םינוגראל יגטרטסא ןורתפ םיווהמ ןכלו םיבר בושחימ
 .תוינגורטה בושחימ תוביבס ילעב

 תרושקת ירצומ

 תרושקת תונורתפ קאפמוקל

 ,תשר יסיטרכמ לחה ,הצקל הצקמ
 הלכו גותימ ירצומו םיבתנ ךרד

 השיגל תונורתפבו םימדומב
 ירלולס םדומ סיטרכ .קוחרמ

 26 סיטרכ ,05א1 תייגולונכטל

 ריהמ םדומ בלשמה ,םידיינ םיבשחמל

 .05א1 ירלולס ןופלט תייגולונכט םע

 . םרוביחו םיירלולס םינופלט תשיכרב ךרוצה תא ךסוח

 תלסלס .טנרטניאל תשגל ידכ םילבכ ךרד םיבשחמל

 יסיטרכ זראמ ,6טחוקף \1וטטשסחו 4000 םימדומ

 .קוחרמ השיג יתורישל םימדומ זוכיר עיצמה םימדומ

 תויעוצקמ הדובע תונחת

 ,םיסדנהמל תודעוימה המצוע תובר הדובע תונחת
 לטניא תוססובמ .בוציעו הקיפרג ינעוצקמל
 .אפלא וא (םידבעמ 4 דע)
 תססובמ (-טחוקט זס!ט55ו0ח3] \טזאבוגווסח 0

 הקיפרג תונורתפ תללוכ ,6חזוטח 1[ ידבעמ 2
 תידמימ-וד
 תידמימ-תלתו

 תמאתומ ,םימדקתמ
 ימושייל דחוימב

 יסנניפ רחסמ ,מ"בית
 ןכו יפרג בוציעו
 .םימושיי חותיפל

 הטסיו הטלא תונכות

 ו
 תונורתפ תועיצמה ,טנרטניאה םוחתל תונכות לס

 םיאתמ .תותשרו עדימ לע הנגהו עדימ שופיח יאשונב
 .םילדגה לכמ םינוגראל

 תונורתפ תקפסמה םירצומ תחפשמ .א1וה 1318 50

 לחה ,םינווגמו םינוש תורוקממ עדימ רותיאו שופיחל
 םירוטילקתו םינותנ יסיסב ךרד ,תימלועה תשרהמ
 ,ישיאה בשחמבו ינורטקלא ראודב הלכו

 תרושקת ןרוד



 ו

"1 . 

  ןתינ וניו

 הנשל האיבמ טנרטניאה לש תצאומה תוחתפתהה .דימתמ יוניש לש ןדיעב םייח ונא
 .היישעתה תחתפתמ וב ןפואב ,םיקסע םישוע םינוגרא הב ךרדב ,תוחוקלה יכרצב דימתמ
 ונייה דימת .תויצולחל אמגוד איה קאפמוק .תורחתה ינפל ,רהמ זוזל םיבייח חצנל ידכ
 םיטרדנטסל דע ,רזובמה ינוגראה בושחימה ךרה ,ישיאה בשחמהמ :תונשדחה תיזחב

 - הנפדה ירז לע ונחנ אל םלועמו .ינורטקלא רחסמל תונורתפו היישעתה לש םיחותפ |

 .רתוי קפסלו תושעל וניצר דימת

 תינוגראה ונתמישמ

 םימי 7 ,הממיב תועש24 ,טנרטניאה םלועב ךתחלצה תא חיטבהל איה

 ,השיגה ,תויתשתה לש ,וניפתוש םע דחיב ,הקפסא ידי-לע תאז .עובשב

 .רתויב םיבוטה תונורתפהו םיתורישה

 ?ךלש תיעבטה טנרטאה תפתוש אלה קאפמוק המל
 תויופתושו תונורתפ ,םיתוריש ,םירצומ ,םישנא :תוביס שמח ךכל שי

 .תוקלה ,ךתחלצהל ונתובייוחמ ידי-לע וידחי תורבוחמ ןלוכ .תויקסע

 תיישעתב תוגיהנמ לש הירוטסיה םע תיגולונכט הרבח תויהל םיאג ונא

 .תונשדחב הלבוהו בושחימה

 דיתעה רובע הנוכנה הריחבה - קאפמוק

 עדיה לוהינ ,תוחוקל ירשק לוהינ ,ינורטקלא רחסמב רבודמ םא ןיב

 הפתושה איה קאפמוק - ףסומה ךרעה תרשרש ףונימו לוהינ וא ןוגראב

 .טנרטניאה תלכלכב גשגשל םינוגראל תעייסמה רתויב הבוטה

 :תוללוכה הביל תומצוע ונמע םיאשונו חוקל ידקוממ ונא

 ילעבו םיחטבואמ ,םינימז - יטירק יקסע בושחימל תונורתפ [

 .לודיג תלוכי

 יטרדנטס ינוגרא בושחימ

 .םלועבו ץראב

 איה קאפמוק תאזב םג - תותשרב ןוסחאל המצוע יבר תונורתפ

 .םלועב הנושאר

 ךרד רתויב קזחה ינוגראה תרשהמ ,תיגולונכט תונשדחו המזוי

 .יתיבה בשחמל דעו יקסעה ינחלושה בשחמה

 .היישעתב תוליבומה תורבחה םע רתויב תובוטה תויופתושה

 איבמה ,ימלועו יצרא יוסיכ םע הלועמ הכימתו תוריש ןוגרא

 68518658 -ה ןוזח תא וכפהיש תויחמומהו םילכה תא ךל

 .תואיצמל ךלש

 הז םוחתב הליבומה איה קאפמוק -

 לע םיכמוס דחאכ םינטקו םילודג םיקסעש ךכל תובר תוביס שי

 טנרטניא תיתשת להנלו עימטהל ,בצעל ,ןנכתל םילוכי ונא .קאפמוק

 תונורתפמ ,תוטשפבו תוריהמב םשייל ונתלוכיב .הרטמ לכלו ןוגרא לכל

 .דויצה יגוס לכל הכימתו תורישל דעו םיאלמ םיינוגרא

 בושחמה תפתושכ קאפמוק לע דיעהל םילוכי םלועה יבחר לכב םינוגרא

 תויטירק תומישמ רובע םלועב םיריהמה םיתרשה תא הנובה תרחבנה

 :רתויב םירכמנה םייטרדנטסה םיתרשה תאו

 ;ןצסת5וסק [ם1661ע -ו 601086 !צסחפוסק 1113412784 תוכרעמ 1

 , קטח//18-ב תוכמותה 60186 /41ק]ו8567%6ז תוכרעמ 1

 ;1/ותטא -ו 164 ,( אא

 תוכרעמב םיכמותה 13%%א5חו8ח -ו (<סתוק86 קוי01,18חו לתרש 1

 .[ גחטא -ר 1צס(\/גזס, \\ות0סועצפ 0

 תולוכי םע ,טנרטניאה רובע תוהובגה ןוסחאה תושירדב םיכמות ונא

 ןוסחא תותשר ,51סז386\\סז6 יכרעמ לש היישעתב תוליבומה ןוסחאה

 האורה (₪א5/4) תינוגראה תשרה ןוסחא תרוטקטיכרא תסיפתו 54%

 .תיזכרמ להונמה דיתי רגאמכ ןוגראב רזובמה ןוסחאה לכ תא

 םירצויה ,םאולמב םיבלושמ ןוסחא תונורתפ תקפסמ קאפמוק קר

 .ינוגראה םינותנה זכרמ לא הדובעה תצובקמ תשרפתמה ןוסחא תשר

 תוטשפו היגולונכט
 קאפמוקש ךכל תוביסה יתש םה יתורחת ריחמו תיגולונכט הלבוה

 - רתויב בחרה וקה םע ,םלועב םילשיא םיבשחמ תוריכמב הליבומ

 הדובע תונחת ,טנרטניאל םינכומ 6 יבשחמ לש - ןוגראה דע תיבהמ

 יס וקמסח
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 - םויה םישוע ונאש רבד לכל תיסיסב השירד הנה טנרטניאל השיג

 היישעתב םיליבומה השיגה ינקתה תא םישמתשמל קפסל םא ןיב

 םידיינ תונורתפ םע םתוא דייצל וא ,תויתרוסמ דרשמ תוביבס רובע

 ןתונ קאפמוק תיבמ םלועב ןטקה ןרקמה וליפא .דיה ףכב םיקזחומו

 .םוקמ לכמ יביטקודורפ תויהל שפוחה תא םישמתשמל

 ק6 -ה ??ח רוזחמ רובע תונורתפ

 .היגולונכטה לוהינב םישדח םירגתא םיביצמ קט-ייהה םלועב םייונישה

 תויגולונכט בלשל םישמתשמל רוזעל ידכ קאפמוקמ רתוי השועש ימ ןיא

 .תוחתפתמו תומייק ישיא בושחימ

 גורדשו לוהינ דעו םתסירפ ךרד םיבשחמה ךרעמ ןונכתמ - בלש לכב

 יגולונכט יוניש לש העפשהה תא רעזמל םירזועה םילכ םע םינימז ונא =

 ונא ,םיינוניבהו םינטקה םיקסעה םוחתב וניתוחוקלל .ךיקסע לע

 םלוע תויונמדזה תא ףנמלו סופתל םירזועה םיתוריש םיעיצמ

 רחס תולוכיב ,חטבואמ \\6פ רתאב רבודמ םא ןיב - 680810686 -ה

 .אלמ 68%1ח6%8 ךרעמב וא ינורטקלא

 תולודגה תורבחה 100 לע תינמנ ,1982 -ב הדסונש קאפמוק בושחמה תרבח
 הלדוגב היינשה םיבשחמה תרבחל הכפה קאפמוק .ן'צרופ גוריד יפל םלועב
 ועיגה 1999 תנשל תוימלועה היתוסנכה .1998 ינויב לטיגיד תשיכר רחאל םלועב
 .רלוד דראילימ 38.5 -ל
 ,6081ח0%8 -הו טנרטניאה ןדיעל םיללוכו םיינשדח תונורתפ תקפסמ קאפמוק
 הלודגה הרמוחה תינרצי םג איה קאפמוק .םלועה יבחר לכב םינכרצלו םינוגראל
 תוכרעמו םיתרשה ,םיישיאה םיבשחמה יקוושב הליבומה תיקפסהו םלועב
 .םישמתשמ תובורמ תוביבסב ןוסחאה

 .ושושוש.60ח1₪8ף.60.ו| :לארשל קאפמוק תודוא םלפסונ םיטרפל
 .שושוש.60ח03ף.ס0ת רתאב ןלמז הלרצומו קאפמוק תודוא עדלמ

 ונישמתשמ לש 6 -ה תולאשמ תא שממל םיכורע ונא תיתיבה המרב םג

 תשרהמ הקיזומ תדרוהל \\6פ ססובמ ןקתהב רבודמ םא ןיב -

 ,םוליצ וא ,תיבב םוקמ לכמ טנרטניאב תיטוחלא השילג ךרד ,התעמשהו

 איה תונשדח .ואדיו וליפאו תונומת לש ינורטקלא רווידו הכירע

 .וניתורישו ונירצוממ דחא לכב התוא םיאורו - ונתשרומ

 ךרדה לכ ךרואל הכימתו תוריש
 תוריש תויצפוא תקפסאל רבעמ תבחרתמ קאפמוק לש תונשדחה

 ךרעמ תוליעפ לע רומשל רחא דחא לכמ רתוי םיכורע ונא :הכימתו

 דע תיבב םירוגמה רדחמ .תיבב וא ךרדב ,ןוגראב - ךלש בושחימה

 תופמ.6סנ ,חגתה.טסחו ,הלשממה ,קנבה ,יתנוכשה םילוח-תפוק ףינסל

 םיכמוס םוקמ לכב םיקסעו םישנא - פ8ז86588000016.60ו -]

 .קאפמוק לע

 םירכמנ היתורישו קאפמוק ירצומ .הננערב קאפמוק לש הזכרמ ןכוש לארשיב
 .ץראה יבחרב השורפה םישרומ םיקוושמ לש תשר תועצמאבו תורישי לארשיב
 רחסמו טנרטניאל םיללוכ תונורתפ תקפסאב םיחמתמ לארשי קאפמוק ינעוצקמ
 םיילועפת תונורתפו טנרטניאה ןדיעל תויתשת ,תותשר ,887 ,6/ ,ינורטקלא
 .םיללוכ םיילוהינו

 סמוק
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